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♦ Rozhovor s novou ředitelkou MŠ ♦ Pravidelné rubriky ♦ Reportáže z proběhlých akcí ♦
Milí čtenáři,
jak jste si již pravděpodobně všimli, v uplynulých týdnech se uvedlo v život nové informační médium—obecní rozhlas. Ačkoliv má rozhlas řadu výhod, zejména v aktuálnosti, věříme, že zachováte přízeň i našemu, již tradičnímu,
tištěnému zpravodaji a najdete zde pro Vás řadu zajímavých či užitečných informací.
Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÝ DVŮR — od 27.10. do 1.12. včetně bude
sběrný dvůr otevřen každou neděli od 14 do 16 hod.,
naposledy bude v tomto roce otevřeno 1.12.2013.
S nadcházejícím podzimem byl přistaven kontejner na
listí (upozorňujeme pouze na listí, nikoliv větve apod.).
VEŘEJNÁ SBÍRKA — ve veřejné sbírce za účelem zajištění finančních prostředků na pomoc obci Zálezlice při
odstraňování následků povodně 2013 se celkem vybralo
7.254,- Kč. Částka byla převedena na účet obce Zálezlice. Všem dárcům za jejich příspěvek děkujeme!
NEBEZPEČNÝ ODPAD — svoz nebezpečného odpadu
proběhne 19.10. od 8.00 do 9.00 před obecním úřadem. Důrazně žádáme občany, aby odpad přiváželi
pouze ve stanovaném čase a jen ten, pro který je svoz
určen (např. pneumatiky ani velkoobjemový odpad nebude přebírán)!
MÍSTNÍ ROZHLAS — první hlášení místního rozhlasu
jsme slyšeli podle plánu na začátku září. V současné
době probíhá zkušební období, kdy je možné provést
bezplatnou úpravu nastavení hlasitosti, nasměrování
reproduktorů apod. Proto bychom vás rádi požádali o
nahlášení špatné slyšitelnosti nebo jakýchkoliv jiných
rušivých efektů, které kvalitu reprodukce v místě vašeho bydliště zhoršují.
Hlášení místního rozhlasu bude pravidelné, první vysílání probíhá vždy ve středu v 18.00 hod, opakované
(popř. doplněné) hlášení pak v sobotu v 11.00. Dny a
časy byly zvoleny tak, aby hlášení mohl slyšet co nejširší okruh obyvatel – pracujících i těch, kteří na víkendy odjíždějí pryč. Pokud by vám však vyhovovaly jiné
termíny, zašlete nám svoje návrhy.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ — Dny se krátí a fungující pouliční osvětlení bude stále více zapotřebí. Prosíme proto
o hlášení nesvítících lamp tak, abychom mohli zajistit
jejich opravu. Připomínáme jen, že z finančních důvodů
nelze opravovat každou jednotlivou lampu, servisní výjezd se objednává až při určitém počtu nefunkčních svítidel.

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

Železářství, profi a hobby potřeby
Březiněveská 149 (vedle potravin CplusC)
Hovorčovice, tel. 732287445, zelezarstvids@email.cz
Provozní doba: Po-Pá 7,30-11 a 14-17, So 8-11
Jsme plátci DPH.

Zasedání zastupitelstva 24. září 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana,
Kukliš Igor, Češpiva Ladislav
Omluveni: Lopata Oldřich, Kotva Milan
Neomluveni: Chmielová Dalajková Iveta, Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností MANE INVEST spol. s r.o. na
pozemky a infrastrukturu, které obec do svého vlastnictví potřebovala získat, např. komunikace, přečerpávací
stanice, apod. Pozemek u železničního podjezdu společnost MANE INVEST spol. s r.o. prodala jinému zájemci
z obce.
Smlouvu o dílo a všeobecné obchodní podmínky k této
smlouvě pro účely zadání podlimitního veřejného výběrového řízení k zajištění stavební části rozšíření kapacity ČOV obce. Výběrové řízení musí být vyhlášeno tak,
aby realizace díla mohla být vybraným dodavatelem
zahájena nejpozději 1.12.2013.
Udělení výjimky pro velikost pozemků určených
k zástavbě pro spol. AZ WOOD. Dva nově vzniklé pozemky budou mít výměru 511 m2. Žadatel však musí
obci uhradit příspěvek na údržbu zeleně v obci, a to ve
výši 20 000,- Kč za každou nově vzniklou parcelu.
Dále zastupitelstvo uložilo starostovi, aby na příští zasedání ZO připravil vyhodnocení stavu plnění úkolů Programu rozvoje obce v roce 2013 a upřesnění úkolů Programu rozvoje obce na rok 2014.
Zastupitelstvo projednalo informace o stavu přípravy
plánovací smlouvy a smlouvy o spolupráci s investorem
Radotín Development s.r.o., vzalo na vědomí informaci
o změně zmocněnce investora pro jednání s obcí a uložilo starostovi, aby zajistil aktualizaci obsahu návrhu
uvedených smluvních dokumentů podle pokynů právníka obce tak, aby mohly být investorovi předloženy do
konce října 2013.
Vzhledem k tomu, že majitel pozemku pod budovou
bývalé hasičské zbrojnice, která je v majetku obce, nesouhlasí s možností odkupu pozemku obcí a nadále obci
neumožňuje užívání objektu, který
je dnes
v havarijním stavu, pověřili zastupitelé starostu, aby k
dalšímu jednání ve věci zmocnil právní zastoupení obce.
Více informací o této kauze najdete na str. 2.

ZE ŽIVOTA V OBCI
DALŠÍ INFORMACE K TÉMATU
„PROČ VŠE NEJDE HLADCE A RYCHLEJI?“
V předchozím vydání zpravodaje vám v rámci informací
o reklamaci a probíhajícím soudním sporu obce se společností IMOS Group s.r.o. ke stavu komunikací Nádražní a Veleňská zřejmě neuniklo, že obec má podobných
problémů z minulosti více.
Dnes se budeme věnovat záležitosti týkající se bývalé
hasičské zbrojnice, zchátralé budovy v ulici Revoluční za
restaurací Na Růžku.
Pamětníci by mohli vyprávět, jak v obci fungovali dobrovolní požárníci, dnes hasiči, jak se sdružovali a starali o
svou výstroj včetně dnes již historického hasičského
vozidla.
Tato venkovská idyla skončila rozhodnutím zastupitelstva obce na počátku minulého desetiletí neposkytovat
dále místním hasičům podporu a požární ochranu obce
zajistit smluvně s hasiči z městské části Ďáblice, u kterých také skončila výzbroj a vozidlo, které je dnes prý
k vidění před jejich hasičskou zbrojnicí.
V procesu zrušení dobrovolných hasičů v obci sehrálo
svou významnou roli i odprodání místa jejich působení –
hasičské zbrojnice. Jak a v jakém rozsahu vše v období
od roku 2002 – 2005 probíhalo, dnes samozřejmě nevíme, faktem ale je, že uzavřená kupní smlouva obsahuje
pouze odprodej pozemku, ten tedy nyní vlastní nový
vlastník, ale samotná budova hasičské zbrojnice zůstala
i nadále v majetku obce.
Bohužel tehdejší vedení obce poskytlo během procesu
odprodeje i po uzavření smlouvy budovu zbrojnice novému vlastníkovi pozemku plně k dispozici a ten s ní
doposud nakládá jako její vlastník a neumožňuje obci
užívat její majetek a starat se o něj.
Je prokazatelné, že nové vedení obce vzešlé z voleb
v roce 2006 se tuto situaci snažilo řešit, a to i s pomocí
právníků. Bohužel neúspěšně.
Začátkem letošního roku při sestavování přehledu nedořešených a povětšinou velmi komplikovaných záležitostí,
které obec dlouhodobě zatěžují, se kauza zbrojnice dostala na jedno z předních míst. Nahrál tomu i vlastník
pozemku pod zbrojnicí, který při změně starosty inicioval schůzku s tím, že mu dle jeho mínění budova patří,
kupní smlouva kterou má s obcí uzavřenou na pozemek

prý je vadná a měla dle jeho vyjádření obsahovat i budovu.
Většina zastupitelů si však na základě vypracovaných
právních posudků vytvořila na celou věc jiný názor. A
proto se zastupitelstvo obce většinovým rozhodnutím
usneslo, že bude usilovat o dořešení této záležitosti tak,
aby obec mohla svůj majetek řádně užívat. V tomto názoru zastupitele utvrdil svým komplexním rozborem situace i právník obce, který doporučil, aby obec jako nejkorektnější řešení nabídla vlastníkovi pozemku pod
zbrojnicí zpětný odkup tohoto pozemku za původní cenu, za kterou ho získal. Tuto nabídku však vlastník pozemku odmítnul, v zásadě trvá na svém stanovisku a
pro dohodu s obcí klade finančně náročnější podmínky.
Vzhledem k tomu, že zjednání nápravy v této věci překročilo rámec jednání starosty s vlastníkem pozemku,
bude nutné předat celou záležitost právníkovi obce.
Obec se má o svůj majetek starat, ale situace, která
kolem budovy zbrojnice vznikla, jí to neumožňuje. A
neumožňuje jí ani uspokojit vznikající zájem občanů o
znovu založení sboru dobrovolných hasičů a rozšíření
jistě potřebných spolkových aktivit v obci.
Je smutné, že zřejmě dojde k dalším právním tahanicím.
Jako kdyby nám nestačily ty již probíhající, zejména pak
spor ve věci propadů v ulicích Nádražní a Veleňská, kdy
soud nařídil další sondy za účasti znalců. Více se o tomto soudním sporu a jeho průběhu můžete dozvědět
v aktualitách na webu obce.
Abychom však nekončili pesimisticky, chceme obyvatele
v okolí uvedených ulic povzbudit. V souběhu s plněním
pokynů soudu musíme respektovat i názor silničního
správního úřadu pro místní komunikace v obci, který
stav těchto komunikací shledává za již dále neúnosný, a
proto budou jejich opravy zahájeny ihned po výběru
dodavatele v rámci veřejného výběrového řízení, tedy
již nyní v říjnu.
Přejme si tedy všichni, aby nabídky firem korespondovaly s představami obce o ceně a kvalitě požadovaných
prací a aby splnily požadavky dle zákona o veřejných
zakázkách. Obec by opravdu nerada investovala do provizorních oprav, ty by však v případě neúspěchu při výběru dodavatele musely s ohledem na názor silničního
správního úřadu přijít. Každodenní jízdu na tankodromu
si jistě všichni dotčení řidiči rádi odpustí…
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zasedání zastupitelstva 1. srpna 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana, Lopata Oldřich, Kukliš Igor, Češpiva Ladislav, Kotva Milan
Neomluveni: Chmielová Dalajková Iveta, Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
Směnnou smlouvu mezi obcí a Českým rybářským svazem, kterou ČRS nabyl do svého majetku hráz rybníka,
což mu v blízké budoucnosti umožní zahájit revitalizaci
rybníka, jehož je vlastníkem. Používání cesty na hrázi
pro pěší je ve smlouvě ošetřeno věcným břemenem.
Smlouvu o nájmu mezi obcí a Sportovním klubem kopaná Hovorčovice na část objektu sportovních kabin a
ploch areálu fotbalového hřiště v Hovorčovicích.
Znění Smlouvy o dílo pro účely zadání podlimitního veřejného poptávkového řízení k zajištění oprav povrchů
komunikací Nádražní, Veleňská, Východní a Březiněveská. A dále schválilo výběr společností, které budou
v rámci tohoto řízení osloveny: Hochtief CZ, a.s., Metrostav a.s., Eurovia CS a.s., Strabag a.s., Skanska a.s.

Ve čtvrtek 26. září vítala naše obec zastoupená starostou, panem Novákem, nové přírůstky Hovorčovic.
Řeč je samozřejmě o „čerstvě“ narozených dětech. Vítání občánků se poprvé konalo v našem kostele Svatého Jana Křtitele, a oproti předchozím rokům, kdy se
tato akce odehrávala na obecním úřadě, tak získalo
mnohem slavnostnější nádech. To vše ještě podtrhla
přítomnost operní pěvkyně Jany Štěrbové, která kostel
rozezněla svým zpěvem a hrou na varhany.
Pan starosta svou milou a pravdivou úvodní řečí donutil
nejednu dojatou maminku zamáčknout slzu v oku. Jen
k její poslední třetině by hosté v zadních řadách potřebovali titulky. 23 vítaných oslavenců plus jejich starší
sourozenci se po úvodním tichém vstupu do neznáma
rozpovídalo, rozžvatlalo a vůbec dávalo najevo, že má
také co říct.
A kdo že slavnostně vstoupil do našich řad? Přece Daniel, dva Šimoni, Ema, Klárka, Karolínka, čtyři Terezky,
Ondra, Linda, Vojta, Verunka, Mikuláš, Leontýnka, Lucinka, Dominika, Štěpán, Alex Mikuláš a dvě Natálky..Všem přejeme hodně štěstí v životě.

ZE ŽIVOTA V OBCI
HOVORČOVICKÝ KOUZELNÝ LES
Od vyvěšení pozvánek na kouzelný les začali členové
sdružení Felix Liberi denně sledovat více či méně dlouhodobé předpovědi počasí a vzájemně se utěšovat, že
takové počasí, jaké předpovídají, přeci meteorologům
nemůže vyjít. Přesto jako odraz nervozity se začala jednotlivá strašidla postupně měnit, aby více splynula
s deštěm a vlhkem - na vodníky, bludičky, rákosníčky a
močálová světýlka.
Ale v sobotu úderem dvanácté vylezlo sluníčko a začalo
pálit, jako by se snažilo dohnat celý poslední týden.

A zároveň vytáhlo ven i děti s rodiči. První se začali
scházet již půl hodiny před startem a úderem druhé měl
„vítací tým“ plné ruce práce, aby děti nevystartovaly na
lov strašidel najednou. Nakonec sluníčko přilákalo na
start spolu s doprovodem víc jak sedmdesát převážně
malých špuntů.
Po třech hodinách plnění různých úkolů, od poznávání
lesních zvířátek až po střelbu lukem, bylo najednou
v lese po všem. Poslední „hlídka“ zamávala poslednímu
strašidlu a vydala se na konečné stanoviště, odkud již
voněly buřty a tatínkům i něco jiného. Navlhlé a poloudušené postavičky, které byly na začátku strašidly, se
začaly trousit na denní světlo a málokdo by v nich ještě
poznal ježibabu, mumii, hejkala, indiána a loupežníka.
Jen vodník se tvářil nadmíru spokojeně.
A co děti? Každý účastník dostal diplom, čokoládovou
medaili, špekáček, malinovky, co hrdlo ráčí, a volný
prostor k vyblbnutí se, o doprovodu nemluvě, neboť i
pro něj jsme připravili lehké občerstvení s hvězdičkou a
dobroty, co napekly naše maminky.
K počasí bychom už dodali jen, že v neděli, úderem jedenácté, když se naložilo poslední auto a uklidil poslední
pytel odpadků, spustil svatý Petr své celotýdenní dešťové představení s nízkými teplotami.
Závěrem bychom rádi za celé sdružení poděkovali obci
za organizační podporu a za poskytnutí všech nezbytných povolení. Poděkování také směřuje k fotbalistům,
členům SKK Hovorčovice, za aktivní pomoc při přípravě
a zajištění celé akce, jak poskytnutím zázemí, tak i plochy pro závěrečný „dojezd“.
A úplným závěrem? Za sdružení Felix Liberi děkujeme
všem organizátorům, sympatizantům i zúčastněným a
doufáme, že se v příštím roce u Hovorčovického kouzelného lesa znovu v hojném počtu sejdeme.
(pan)

VOLNÝ POHYB PSŮ
Koncem měsíce září došlo v obci ke dvěma útokům volně pobíhajících psů na psy, které jejich majitelé venčili.
V obou případech došlo ke zranění psa nebo občana,
který psa venčil. Upozorňujeme majitele psů, že ačkoli
obec Hovorčovice nemá prozatím OZV upravující volný
pohyb psů, dopouštějí se majitelé psů přestupkového
jednání – přestupek proti veřejnému pořádku, v případě zranění - přestupku proti občanskému soužití, v případě zranění a poškození majetku - přestupku proti
majetku. Ve většině těchto případů se navíc zjistí, že
majitel volně pobíhajícího psa porušil povinnost dle
OZV č. 2/2013 a neuhradil poplatek ze psů nebo pes
nemá platný očkovací průkaz. V těchto případech hrozí
majiteli psa nemalá bloková pokuta nebo postoupení
věci příslušnému správnímu orgánu.
MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST
V obci se v posledních dnech nárazově pohybují motorová vozidla Citroën a Mazda tmavě modrých barev s
muži, kteří nabízejí své služby při odvozu starého železa. Je možné, že muži si tímto způsobem zjišťují, co
občané mají za majetek v zahradních domcích, garážích
a domech a následně se na území obce dopouštějí majetkové trestné činnosti. Žádáme občany, aby si více
všímali podezřelých osob v blízkosti svých domů a v
případě, že zaznamenají pohyb těchto osob, aby informovali přes den strážníka OP Hovorčovice (tel.
720513665), v noci OO PČR Odolena Voda (tel.
974881700).

DĚTSKÝ DEN V LEŠANECH
V sobotu 28. září uspořádalo občanské sdružení Felix
Liberi výpravu pro hovorčovickou omladinu na Dětský
den v tankovém muzeu v Lešanech. Ta otrlejší (a větší)
část výpravy se sešla ráno v mlze a zimě v 7:30 na hovorčovické vlakové zastávce a velmi ochotně se nahrnula do vytopeného vlaku. Po přestupu na Posázavský
Pacifik, kde jsme (k
radosti dětí) obsadili
celé patro pantografu,
cesta
ubíhala
„klidně“ (průvodčí se
odvážil přijít pouze
jednou). V deset hodin, když jsme dorazili
do muzea, bylo ještě
lehce mlhavo, jak je
vidět na fotce, ale
v jedenáct už svítilo
sluníčko jak o závod. A poté, co dorazila i motorizovaná
část výpravy (nechtělo se jí vstávat), jsme v počtu 42
vyrazili plnit soutěžní úkoly. Lépe řečeno děti pobíhaly
mezi soutěžními stanovišti a pochutnávaly si na
buchtičkách se šodó podávaných přímo z vojenských
várnic. Tatínkové sledovali bojové ukázky tanků, obrněných transportérů, vrtulníku a vzpomínali (někteří) na
mládí v zeleném. A maminky zase hlídaly tatínky, děti a
kochaly se „módní“ přehlídkou uniforem. No a závěr. Po
té, co jsme večer vystoupili z vlaku v Hovorčovicích a
rodiče už se viděli v klidu doma, děti s batůžky plnými
vyhraných cen předváděly víc energie než na začátku.
A úplným závěrem. Za celé sdružení Felix Liberi doufáme, že se sejdeme znovu i na příštím Dětském dni.
(pan)

INZERCE
PLACENÁ INZERCE

A

POZVÁNKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
již tradiční lampiónový průvod se bude tentokrát
konat v neděli 17. listopadu od 18 hodin. Průvod se podobně jako v loňském roce vydá ze
třech míst. Podrobnější informace se dozvíte z
letáčku zveřejněného před konáním akce. Akci
pořádá Občanské sdružení Hovorčovice.

PLACENÁ INZERCE
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